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ALLMÄNT OM ”MOBILE PAY”
• MobilePay (uttalas: ”möubail pej”) är en app som du kan ladda ner till din mobiltelefon.
• Med hjälp av MobilePay kan du när som helst och var som helst ge en gåva till SLEF:s olika
verksamhetsområden.
• Det kostar ingenting extra för dig, när du med MobilePay ger en gåva till SLEF:s arbete.
(Däremot betalar SLEF en liten, obetydlig avgift till MobilePay.)
• Förutsättningarna för att du ska kunna använda MobilePay är:
(1) att du har fyllt 15 år och har en e-postadress,
(2) att du har en mobiltelefon (en så kallad smartmobil) med ett finländskt mobilnummer,
(3) att du har ett finländskt bank- eller kreditkort,
(4) att du har ett finländskt bankkonto, registrerat i ditt namn, och nätbankskoder till kontot.
• Meddela gärna förslag till preciseringar och förtydliganden av denna MobilePay-guide till
Göran Stenlund, goran.stenlund@slef.fi, +358 50 349 3521.
• Tack för alla gåvor som du ger till det arbete i Guds rike som utförs genom SLEF!
• Må Gud välsigna dig och gåvorna!
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LADDA NER APPEN ”MOBILE PAY” TILL DIN MOBILTELEFON
• För att du ska kunna använda appen MobilePay, måste du först ladda ner den till din mobiltelefon.
Det gör du så här:
• Gå till App Store (om du har en iPhone) eller till Google Play (om du har en annan smartmobil).
• Klicka på ”Search” eller ”Sök”.
• Skriv in ”MobilePay” i sökfältet och klicka på ”Sök” (eller förstoringsglaset).
• Välj appen ”MobilePay” genom att klicka på den blåvita logon. Klicka på (”Get” och sedan på)
”Installera”.
• (Du kanske måste logga in till App Store respektive Google Play, innan du kan fortsätta.)
• Klicka på ”Open”.
• Klicka på fältet ”I have never had MobilePay”.
• Fyll i ditt mobiltelefonnummer (utan nolla i början).
• Klicka på ”OK”.
• Skriv in i fältet ”Enter activation code” den sexsiﬀriga aktiveringskod som MobilePay nyss sänt
som ett textmeddelande till din mobiltelefon, och som också syns ovanför siﬀertangenterna nere
på sidan.
• Skriv in ditt förnamn och ditt släktnamn i fältet ”Name”.
• Skriv in ditt personsignum i fältet ”Social security number”.
• Klicka på Retur-tangenten.
• Skriv in din e-postadress i fältet ”email@email.com".
• Klicka på Retur-tangenten.
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• Godkänn MobilePay Finland Oy:s avtalsvillkor genom att klicka på ”Accept”.
• Skriv in det sextonsiﬀriga numret på det bank- eller kreditkort som du vill använda för dina
MobilePay-betalningar.
• Skriv in i fältet ”MM/YY” hur länge bank- eller kreditkortet är i kraft (månad/år).
• Skriv in i fältet ”000” den tresiﬀriga säkerhetskod som finns på baksidan av ditt kort.
• Klicka på ”OK”.
• Bekräfta din identitet med dina bankkoder.
• Godkänn att dina uppgifter förmedlas till Mobile Pay Finland Oy genom att klicka på ”Hyväksy”.
• Skriv in det fullständiga numret på ditt bankkonto.
• Klicka på ”OK”.
• Välj en fyrsiﬀrig PIN-kod och fyll i den i de fyra cirklarna.
• Fyll i samma PIN-kod på nytt.
• (Anteckna din fyrsiﬀriga MobilePay-kod i din förteckning över olika koder, så du minns den.)
• Klicka på ”Start using MobilePay”.
• Klicka på ”Continue”.
• Nu kan du göra din första MobilePay-betalning, eller så kan du stänga MobilePay genom att först
klicka på ”Menu” längst nere till höger och sedan klicka på ”Log oﬀ” längst nere.
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ANVÄND ”MOBILE PAY” FÖR ATT GE EN GÅVA TILL SLEF
• Öppna appen MobilePay på din mobil genom att klicka på den blåvita logon.
• Fyll i din fyrsiﬀriga MobilePay-kod.
• Skriv in den summa som du vill betala.
– Om du råkade skriva fel summa, kan du klicka på den svarta pilen till höger om €-tecknet, så
raderas en siﬀra i gången.
• Klicka på ”Jatka”.
• Klicka på fältet ”Syötä nimi tai numero” uppe till vänster.
– (Under rubriken ”Ehdotukset” syns eventuellt några av dina betalningsmottagare under den
senaste tiden. Om du ska betala en summa till någon av dem, kan du i stället klicka direkt på
den mottagarens ruta.)
• Klicka på ”123” ovanför tangentrutorna eller längst nere till vänster, för att få fram siﬀertecken.
• Fyll i det femsiﬀriga numret för det verksamhetsområde inom SLEF som du vill ge en gåva till.
– Om du till exempel vill ge en gåva till SLEF:s arbete i Etiopien, fyller du i numret 70448.
– Om du vill backa till föregående sida för att ändra summan, klickar du på ”Peruuta” uppe till höger.
• Klicka på ”Jatka” (eller ”Klar”).
• Då kommer du till en sida där du kan kolla att både summan och det femsiﬀriga numret är riktiga.
– Om summan är felaktig, klickar du på den svarta pilen till höger om €-tecknet.
– Om det femsiﬀriga numret är felaktigt, klickar du på numret. Då förs du tillbaka till föregående
sida, där du kan klicka i fältet högst uppe och ändra numret.
• Klicka på ”Jatka”.
• Då kommer du till en sida där du ännu en gång kan kolla att både summan i euro och betalningsmottagaren är riktiga, liksom också de fyra sista siﬀrorna på ditt kreditkort.
– Om du av någon orsak ännu vill gå till föregående sida, klickar du på krysset längst uppe till vänster.
– I fältet ”Lisää kommentti” är det möjligt att skriva in ett meddelande, till exempel din hemförsamling. Avsluta i så fall med att klicka på retur-tangenten.
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• OBS: I DETTA SKEDE HAR ÄNNU INGEN BETALNING GJORTS.
• Tryck till sist på den vita cirkeln i den vänstra ändan av det blåa fältet ”Lähetä rahaa” längst nere,
håll kvar fingret på skärmen och svep samtidigt mot höger. När du lyfter fingret från skärmen,
verkställs betalningen.
• Då kommer du till en sida där du ser ett kvitto över betalningen.
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SLEF:S FEMSIFFRIGA MOBILE PAY-KODER
• SLEF har registrerat ett antal gåvoändamål för sina olika verksamhetsområden både i hemlandet
och på arbetsfälten i utlandet.
• Anteckna gärna SLEF:s femsiﬀriga MobilePay-koder i kontaktuppgifterna på din mobil, så har du
dem alltid till hands. Du kan till exempel anteckna dem under namnet ”MobilePay, SLEF” och
sätta in gåvoändamålen och de femsiﬀriga koderna i anteckningsfältet.
• Det är möjligt att utöka antalet gåvoändamål, men för tillfället är SLEF:s gåvoändamål och
femsiﬀriga koder följande:
Allmänt
SLEF Allmänt

73164

(hälften till hemlandet och hälften till missionen)

Hemlandet
SLEF HA Hemlandet

77588

SLEF HA Barn och ungdom

40454

SLEF HA Musik

73560

Missionen
SLEF YM Missionen

73889

SLEF YM Bibelöversättning

74707

SLEF YM Estland

79956

SLEF YM Etiopien

70448

SLEF YM Främre Asien

74373

SLEF YM Kenya

74262

Lägerområden
SLEF LO Fridskär

25418

SLEF LO Klippan

32042

SLEF LO Klippan personalbostad 32026
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PERSONLIGA MOBILE PAY-INSTÄLLNINGAR
• Genom att logga in på MobilePay med din fyrsiﬀriga kod och klicka på ”Valikko” längst nere till
höger kan du ändra dina personliga MobilePay-inställningar.
• Du kan till exempel välja mellan språken finska och engelska genom att klicka på symbolen till
höger om ditt namn och sedan välja ”Kieli”.
• Du kan se din betalningshistorik genom att klicka på ”Tapahtumat” längst nere i mitten.
• Logga ut genom att klicka på ”Valikko” längst nere till höger och sedan på raden ”Kirjaudu ulos”.
• LYCKA TILL!
* * * * *

